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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Управління професійним 

розвитком» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України (далі – 

Стандарт) першого (бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». 

Опис навчальної дисципліни (анотація). Управління професійним 

розвитком є необхідним компонентом управлінського, економічного, 

інженерно-технічного та інших напрямів. Воно необхідне не майбутнім 

керівникам, безпосередньо зайнятим управлінням людьми, але в більшій чи 

меншій мірі і всім сучасним фахівцям оскільки забезпечує їх соціальну 

компетентність. Разом з цим, вивчення дисципліни «Управління професійним 

розвитком» забезпечує формування не тільки соціальної, але багато в чому 

методичної та тимчасової компетентності працівників усіх рівнів, і в першу 

чергу керівників. У сучасному виробництві цінність цих якостей для 

ефективної діяльності неухильно підвищується. Стосовно ж до підготовки 

фахівців-управлінців знання науки управління професійним розвитком 

виступає найважливішою складовою частиною їхньої професійної 

компетентності. 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 07 

«УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ» 

Вибіркова 

Розділів – 2 

Спеціальність:  

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 2 2-й 2-й 

Загальна кількість годин 

– 90 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

16 год. 4 год. 

Практичні 

16 год. 2 год. 

Тижневе навантаження:  

аудиторних – 2, 0 

самостійної роботи 

студента – 3,6 

Освітній рівень: 

Перший (бакалаврський) 

рівень 

Самостійна робота 

58 год. 84 год. 

Вид контролю: 

залік залік 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, методичні та 

практичні аспекти формування ефективної системи управління професійним 

розвитком менеджерів будь-якого рівня. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Управління 

професійним розвитком» базується на знаннях таких дисциплін, як 
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«Менеджмент», «Організація праці менеджера», а також є базою для вивчення 

дисциплін «Управління персоналом», «Мотиваційний менеджмент». 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування цілісної 

системи наукових знань і практичних вмінь для здійснення ефективної 

професійної діяльності, зокрема є вивчення теоретичних основ, 

методологічних принципів, функцій управління людськими ресурсами, форм 

розвитку персоналу в організаціях, забезпечення набуття практичних навиків 

щодо раціонального добору персоналу в організаціях, планування роботи з 

кадрами, кадровим резервом, навчання персоналу організації. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління 

професійним розвитком» є:  

− отримання знань щодо загальної теорії управління людськими 

ресурсами, а також використання методики та методології забезпечення 

потреб організації в кваліфікованих людських ресурсах, методів керівництва 

персоналом та форм і методів стимулювання діяльності людських ресурсів;  

− опанування інструментарієм щодо умов й критеріїв ефективної 

публічної комунікації;  

− володіння технологією створення комунікативних ефектів у публічній 

комунікації;  

− набуття вмінь розробляти прогнози потреби організації в 

кваліфікованих людських ресурсах, висувати конкретні рекомендації щодо 

удосконалення плану управління людськими ресурсами та їх розвитку; 

− отримання знань щодо формування змісту та структури плану, 

планування змін у складі персоналу на відповідний період, складання 

професійно-кваліфікаційні характеристики; 

− правильно організовувати процес професійного добору кадрів на 

вакантні посади, розробляти систему мотивації та планувати професійний 

розвиток людських ресурсів;  

− реалізувати лінгвістичні норми комунікативної ефективності для 

різних типів комунікації;  

− виокремлювати комунікаційні ефекти, які виникають у процесі 

спілкування. 

 

1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті). 

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентностей:  
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Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю 

умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук. 

Загальні 

компетентності 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

СК 11. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління. 

СК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у 

професійній діяльності. 

СК 15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові навички. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна:  

 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій 

менеджменту, сучасних концепцій лідерства. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної 

роботи. 

ПРН 10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів 

мотивування персоналу організації. 

ПРН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і 

самокритичним. 

 

Результати навчання: 

Після опанування дисципліни студент повинен  

знати: 

– предмет, завдання і зміст дисципліни; 

– термінологію з дисципліни; 

– компоненти та структуру системної діяльності організації з 

професійного вдосконалення й кар’єрного розвитку персоналу; 

– субсклад і субструктуру базових компонентів діяльності організації з 

професійного розвитку персоналу, що визначають специфіку такої діяльності; 

– види залучення персоналу; 

– роль освітніх систем, що забезпечують професійне зростання 

персоналу;  

– види оцінювання персоналу; 

– роль кадрового резерву; 

– види мотивації персоналу; 

– закордонний досвід управління професійним розвитком персоналу. 

уміти: 
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– самостійно застосовувати терміни з дисципліни; 

– самостійно планувати і прогнозувати кадрову роботу на основі 

системних уявлень про компонентний склад та структуру роботи організації 

щодо розвитку персоналу; 

– самостійно застосовувати на практиці знання щодо залучення 

персоналу; 

– самостійно організовувати та проводити оцінювання кадрів з метою 

виявлення його якісного та кількісного складу; 

– самостійно розробляти плани заходів щодо професійного та 

кар’єрного розвитку персоналу; 

– самостійно формувати кадровий резерв; 

– самостійно застосовувати різні види мотивації персоналу. 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни «Управління професійним 

розвитком» відводиться 90 години 3 кредити ЄКТС. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 

ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ 

 

Тема 1. Основні поняття і термінологічні словосполучення 

Основні поняття, що розкривають сутність професійного розвитку 

персоналу. Терміни “професія”, “професіоналізація”, “кар’єра”, 

“професіонал” та термінологічні словосполучення “професійний відбір”, 

“професійна підготовка”, “професійна орієнтація”, “службово-професійне 

просування”. Загальне термінологічне словосполучення “розвиток персоналу” 

як таке, що включає в себе в якості дещо вужчих, більш аспектних складових 

“професійне вдосконалення”, “фаховий розвиток”, “кар’єрний розвиток”.  

 

Тема 2. Управління професійним вдосконаленням і кар’єрним 

розвитком персоналу в системі управління персоналом 

Сутність та завдання професійного розвитку персоналу. Розвиток 

персоналу як важлива умова успіху діяльності будь-якої організації. Роль 

професійного й кар’єрного розвитку працівника, знання його мотиваційних 

установок, уміння їх формувати й спрямовувати відповідно до завдань, що 

стоять перед організацією як основа концепції управління персоналом 

організації. Типи, етапи і цілі кар’єри. Інвестиції в людський капітал. 

Професійний розвиток працівників як основа професіоналізації. Відповідність 

системи управління розвитком персоналу місії та цілям організації.  
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Тема 3. Місія, візія, цілепокладання, планування професійного й 

кар’єрного розвитку персоналу 

Основні складові компоненти системи професійного вдосконалення 

кадрів протягом їх службової кар’єри. Структура системної організації 

діяльності кадрових служб з професійного вдосконалення та кар’єрного 

розвитку персоналу. Взаємозв’язок місії, візії, цілепокладання організації. 

Визначення ієрархії цілей з реалізації місії. Планування кількісного і якісного 

складу. Визначення цілей щодо професійного вдосконалення та кар’єрного 

розвитку персоналу. Короткострокове (оперативне), середньострокове 

(тактичне), довгострокове (стратегічне) планування професійного 

вдосконалення та кар’єрного розвитку персоналу. Планування досягнення 

цілей. 

 

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2. 

СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВИХ СЛУЖБ 

З ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕРСОНАЛУ 

 

Тема 4. Залучення і функціонування персоналу  

Види і форми залучення персоналу. Процес залучення кандидатів. 

Співпраця з кадровими агентствами як форма зовнішнього добору персоналу. 

Методи професійної діагностики персоналу при прийомі на роботу. Добір 

кандидатів з кадрового резерву. Відбір кадрів. Види конкурсного відбору. 

Професійна орієнтація як система (професійна інформація, професійна 

консультація, професійна агітація, професійне самовизначення). 

Випробовування при прийомі на роботу. Професійна адаптація. Службове 

просування, переміщення, ротація. Реалізація професійної компетентності. 

Професійна взаємодія (координація, субординація, комунікація, діалог). 

Професійне лідерство.  

 

Тема 5. Шляхи професійного удосконалення персоналу 

Професійна освіта, навчання, стажування. Підготовка та підвищення 

кваліфікації. Короткотермінове тематичне навчання. Форми і засоби 

професійного вдосконалення. Стажування як форма професійного 

удосконалення. Джерела фінансування професійного удосконалення 

(державні і недержавні, змішані). Наставництво і кураторство як засоби 

поширення кращої практики, обміну ідеями, інформацією, досвідом. 

Консультування з питань професійного вдосконалення, кар’єрного розвитку, 

особистісного самовдосконалення. Самоосвіта персоналу на систематичній 

основі. Стаж професійної роботи як форма професійного росту. Посадова 

ротація і просування персоналу.  
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Тема 6. Професійна мотивація, утримання персоналу організації 

Поняття мотивації. Спонукальна система заохочень і стимулів. Типи і 

види винагород. Сутність і види стимулювання. Різниця між мотивацією і 

стимулюванням персоналу. Типи і види винагород. Сутність і види 

стимулювання. Різниця між мотивацією і стимулюванням персоналу. 

Стабілізуючі та утримуючі чинники. Зобов’язуючі стимули, їх зв’язок з 

результатами роботи.  

 

Тема 7. Моніторинг, оцінювання професійного вдосконалення та 

кар’єрного розвитку персоналу  

Мета та значення моніторингу персоналу. Мета та завдання оцінювання 

кадрів. Види оцінювання професійних якостей. Періодичність проведення 

оцінювання. Критерії оцінювання. Показники професійного вдосконалення та 

кар’єрного розвитку. Форми оцінювання (тестування, іспит, співбесіда, звіт). 

Суб’єкти оцінювання. Мета атестації персоналу. Цілі атестації персоналу. 

Етапи атестації та аналіз результатів. 

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ 

РОЗВИТКОМ 

Тема 1. Основні поняття 

і термінологічні 

словосполучення 

12 2 2 - - 8 14 2 - - - 12 

Тема 2. Управління 

професійним 

вдосконаленням і 

кар’єрним розвитком 

персоналу в системі 

управління персоналом 

14 2 4 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 3. Місія, візія, 

цілепокладання, 

планування 

професійного й 

кар’єрного розвитку 

персоналу 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Разом за змістовим 

розділом 1 
38 6 8 - - 24 38 2 - - - 36 

Змістовий розділ 2. СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВИХ СЛУЖБ З 

ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА КАР’ЄРНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 

Тема 4. Залучення і 

функціонування 

персоналу  

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 5. Шляхи 

професійного 

удосконалення 

персоналу 

12 2 2 - - 8 16 2 2 - - 12 

Тема 6. Професійна 

мотивація, утримання 

персоналу організації 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 
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Тема 7. Моніторинг, 

оцінювання 

професійного 

вдосконалення та 

кар’єрного розвитку 

персоналу  

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

Контрольна робота 4 2 - - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 2 
52 10 8 - - 34 52 2 2 - - 48 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 4 2 - - 84 

 

 

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Основні поняття і термінологічні словосполучення 2 

2. Тема 2. Управління професійним вдосконаленням і кар’єрним розвитком 

персоналу в системі управління персоналом 
2 

3. Тема 3. Місія, візія, цілепокладання, планування професійного й 

кар’єрного розвитку персоналу 
2 

4. Тема 4. Залучення і функціонування персоналу  2 

5. Тема 5. Шляхи професійного удосконалення персоналу 2 

6. Тема 6. Професійна мотивація, утримання персоналу організації 2 

7. Тема 7. Моніторинг, оцінювання професійного вдосконалення та 

кар’єрного розвитку персоналу  
2 

8. Контрольна робота 2 

Разом: 16 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Основні поняття і термінологічні словосполучення 2 

2. Управління професійним вдосконаленням і кар’єрним розвитком 

персоналу в системі управління персоналом 
4 

3. Місія, візія, цілепокладання, планування професійного й кар’єрного 

розвитку персоналу 
2 

4. Залучення і функціонування персоналу  2 

5. Шляхи професійного удосконалення персоналу 2 

6. Професійна мотивація, утримання персоналу організації 2 

7. Моніторинг, оцінювання професійного вдосконалення та кар’єрного 

розвитку персоналу  
2 

Разом: 16 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Основні поняття і термінологічні словосполучення 8 

2. Управління професійним вдосконаленням і кар’єрним розвитком 

персоналу в системі управління персоналом 
8 

3. Місія, візія, цілепокладання, планування професійного й кар’єрного 

розвитку персоналу 
8 

4. Залучення і функціонування персоналу  8 
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5. Шляхи професійного удосконалення персоналу 8 

6. Професійна мотивація, утримання персоналу організації 8 

7. Моніторинг, оцінювання професійного вдосконалення та кар’єрного 

розвитку персоналу  
8 

8. Контрольна робота 2 

Разом: 58 

 

7. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Відповіді виконуються і подаються до розгляду викладачеві у формі 

реферату. Перелік питань для самостійного опрацювання: 

1. Управління розвитком персоналу як складова системи управління 

трудовими ресурсами.  

2. Професійний розвиток працівників (на прикладі конкретної 

організації).  

3. Організація роботи кадрових служб з професійного вдосконалення та 

кар’єрного розвитку персоналу.  

4. Методи залучення персоналу.  

5. Особливості добору персоналу в сучасних умовах.  

6. Види професійної мотивації.  

7. Вплив мотивації на професійне вдосконалення персоналу. 

8. Професійна мотивація та утримання персоналу організації.  

9. Світовий досвід роботи кадрових служб з професійного 

вдосконалення й кар’єрного розвитку персоналу організації.  

10. Шляхи вдосконалення організації діяльності кадрових служб з питань 

управління розвитком персоналу.  

11. Основні напрями роботи кадрових служб з питань професійного 

розвитку персоналу.  

12. Шляхи об’єктивізації процесу оцінювання персоналу.  

13. Атестація кадрів як складова системи кар’єрного розвитку персоналу.  

14. Планування кар’єрного розвитку як складова системи професійного 

вдосконалення персоналу.  

15. Критерії оцінювання професійної компетентності.  

16. Оцінювання професійної компетентності як основа кар’єрного 

розвитку персоналу.  

17. Роль кадрового резерву в професійному удосконаленні та кар’єрному 

розвитку персоналу.  

18. Мотивація як умова і чинник професійного та кар’єрного розвитку 

персоналу.  

19. Проблеми справедливого оцінювання компетентності персоналу  

20. Досвід організації діяльності кадрових служб з професійного й 

кар’єрного розвитку персоналу.  

21. Матеріальна мотивація трудової поведінки працівників.  

22. Мотивація та об’єктивна оцінка персоналу як основа професійного 

розвитку персоналу.  

23. Управління кар’єрою та розвитком працівників на підприємстві.  
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24. Професійне вдосконалення, фаховий розвиток, кар’єрний розвиток як 

складові професійного розвитку. 

 

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні навчальної дисципліни «Управління професійним 

розвитком» застосовуються інформаційні та практичні методи навчання: 

класичні лекції, лекції-дискусії, практичні заняття, консультації з виконання 

самостійної та індивідуальної роботи студентів, а також виконання рефератів, 

підготовка коротких розгорнутих повідомлень на основі додаткової 

літератури курсу, письмові завдання. 

Методи навчально-пізнавальної діяльності: пояснювально-

ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладу, 

частково-пошуковий або евристичний метод, дослідницький метод. 

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 

індуктивні і дедуктивні методи навчання, методи стимулювання і мотивації 

навчання. 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Відповідно до плану вивчення дисципліни «Управління професійним 

розвитком» передбачається проведення поточного та підсумкового контролю: 

– поточний контроль передбачає проведення опитування під час 

практичних занять; 

– контроль виконання різних видів робіт; 

– підсумковий контроль реалізується у вигляді заліку. 

Методи контролю: 

1. Оцінювання знань студента під час практичних занять. 

2. Виконання завдань для самостійної роботи. 

3. Проведення проміжних тестів. 

4. Проведення поточного контролю. 

5. Проведення підсумкового заліку. 

 

 

10. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно в період 

призначений деканатом або за індивідуальним графіком, який затверджується 

навчальним планом. Основною формою підсумкового контролю є тестування, 

робота над практичним завданням та співбесіда. 

 

 

11. СХЕМА НАРАХУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ 

ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Тайм-менеджмент» здійснюється в балах відповідно до табл.11.1. 
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Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Таблиця 11.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 КР 

6 6 6 6 6 6 6 18 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т7 – теми занять 
**КР – контрольна робота 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру у 

наступних формах: усного опитування студентів на практичних заняттях та 

оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент 

допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог навчальної 

програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 

36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час заліку 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 11.2). 

Таблиця 11.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково враховуються 

допущені недоліки та помилки, якими вважаються: неохайне оформлення 

роботи (не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання 

олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 бали); неточності в назвах окремих 

економічних категорій та понять (мінус 4 бали). 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету: 

1. Повна відповідь на питання, яка оцінюється «відмінно», повинна 

відповідати таким вимогам: 

– розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми; 
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– повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних 

категорій та законів; 

– здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, 

підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; 

– уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, 

процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення; 

– демонстрація здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

– використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат 

та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання. 

2. Відповідь на питання оцінюється «добре», якщо: 

– відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б 

одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного 

розкриття питання) або, якщо: 

– при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними 

вимогами зроблені окремі помилки під час: використання цифрового 

матеріалу. 

3. Відповідь на питання оцінюється «задовільно», якщо: 

– відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох чи 

більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для 

вичерпного розкриття питання);  

– одночасно присутні чотири чи більше типів недоліків, які окремо 

характеризують критерій оцінки питання; 

– висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загально визначеним при відсутності доказів супротивного аргументами, 

зазначеними у відповіді; 

– характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає 

іспит, не зовсім правильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної 

відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у 

змісті відповіді. 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. Загальна 

підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на залік. 

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 11.3). 

Таблиця 11.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 
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90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

– робоча навчальна програма дисципліни; 

– плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;  

– тези лекцій з дисципліни; 

– методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

– тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

– перелік питань та завдань для поточного і проміжного контролю знань 

з дисципліни; 

– перелік питань до заліку, завдання для перевірки практичних навичок 

під час заліку. 
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персоналом: навч. посіб. Київ, 2017. 528 с. 
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